
 ๒.๒.๙.๕  การสนับสนุนเป็นพิเศษในเรื่องการเรียนของนักเรียน 
       (särskilt stöd i skolarbete)

เด็กที่มีปัญหาในการเรียน จะต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ทาง
โรงเรียนจะจัดทําโปรแกรมมาตรการการช่วยเหลือขึ้น โดยร่วมมือกับนักเรียนและผู้
ปกครอง และจะมีครูใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจ  สามารถอุทธรณ์ข้อตัดสินใจได้ทีค่ณะ
กรรมการอุทธรณ์การบริหารงานโรงเรียน

 ๒.๒.๙.๖  การแนะนําเรื่องการเรียน และอาชีพ (studie- och yrkesvägledning)
นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนทุกประเภท ยกเว้นโรงเรียนอนุบาล และผู้ที่

เรียนอยู่ในชั้นเตรียมเข้าประถม ๑ สามารถรับบริการด้านการให้คําแนะนําเกี่ยวกับ
การศึกษาและอาชีพ 

๒.๓ การศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา (gymnasium)
 การศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษา เป็นการศึกษาที่ไม่บังคับ และเป็นการศึกษาที่
ต่อจากระดับประถมศึกษา การศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษา จะให้ความรู้ที่เป็นฐานเพื่อ
การศึกษาต่อไปหรือเพื่อออกไปทํางานเป็นอาชีพ
 ตั้งแต่ภาคการศึกษาในฤดูใบไม้ร่่วง ค.ศ.๒๐๑๑ เป็นต้นมา มีการเริ่มใช้โปรแกรม
การศึกษาระดับชาติ และแนวทางการศึกษาใหม่  ๆขึ้นตามมติของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อไม่ให้
เกิดความสับสน ในหนังสือเล่มนี้จึงจะกล่าวถึงระบบใหม่เพียงระบบเดียว
 การศึกษาระดับเตรียมอุดม ตามโปรแกรมระดับชาติจะใช้เวลาเรียน ๓ ปี และมี
คะแนนทั้งหมด ๒,๕๐๐ คะแนน ที่ประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ใน
หลักสูตรเหล่านี้ จะมีหลักสูตรวิชาหลัก (kärnämneskurser) ที่ทุกคนจะต้องเรียนเหมือน
กันหมด ไม่ว่าจะเรียนในโปรแกรมไหน นอกจากนั้น ยังมีวิชาที่มีลักษณะพิเศษ (speciella 
karaktärsämnen) ในทุก ๆ โปรแกรม และมีวิชาเน้นเฉพาะเพื่ออาชีพ 
(inrikningsämnen) ด้วย
 ประเภทของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (แยกตามภาวะนักเรียน) คือ

๑.  โรงเรียนเตรียมอุดม gymnasieskola  เด็กโตอายุ ๑๖-๒๐ ปี
๒. โรงเรียนเตรียมอุดมแบบพิเศษ gymnasiesärskolan เด็กโตที่มีปัญหาด้าน

พัฒนาสมอง

๒.๓.๑ โปรแกรมและสายการศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษา

 แผนการศึกษาปี ค.ศ. ๒๐๑๑ ของกรมโรงเรียน จะมีโปรแกรมเตรียมอุดมศึกษา
ระดับชาต ิ (nationella gymnasieprogram) อยู ่๑๘ โปรแกรม แบ่งออกได้เป็น ๖๐ สาย
การศึกษา (nationella gymnasieinriktningar) ในจํานวนนี้เป็นโปรแกรมเตรียมตัวเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (högskoleförberedande gymnasieprogram) ๖ โปรแกรม 
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และเป็นโปรแกรมเตรียมตัวเพื่ออาชีพ (yrkesförberedande gymnasieprogram) 
๑๒ โปรแกรม
 นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมพิเศษเสริมอื่นๆ อีก คือ

 ๒.๓.๑.๑  โปรแกรมขั้นพื้นฐาน (introduktionsprogram)
การศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาแบบใหม่นี้ จะมีโปรแกรมขั้นพื้นฐาน 

จํานวน ๕ โปรแกรมที่จัดขึ้น เพื่อนักเรียนที่ยังไม่มีคุณสมบัติครบพอที่จะเข้าเรียนใน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ เป้าหมายของโปรแกรมขั้นพื้นฐานคือ การปรับความรู้
ให้นักเรียน เพื่อจะได้มีคุณสมบัติพอเพียงต่อการมีสิทธิเข้าเรียนในโปรมแกรมระดับ
ชาติ

 ๒.๓.๑.๒  โปรแกรมฝึกงาน (lärlingsprogram)
โปรแกรมฝึกงาน มีไว้สําหรับผู้ที่ประสงค์จะออกทํางานตั้งแต่ช่วงที่เรียนอยู่

ในระดับเตรียมอุดมศึกษา โดยจะใช้เวลาอยู่ในสถานที่ทํางานประมาณครึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาของหลักสูตร สถานฝึกหัดงาน จะมีผู้รับผิดชอบคอยดูแล และติดต่อกับ
ทางโรงเรียน เพื่อดูให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่จําเป็นต่อการดําเนินอาชีพในอนาคต

 ๒.๓.๑.๓  การศึกษาแบบล้ําหน้า (spetsutbildningar)
การศึกษาแบบล้ําหน้า มีจัดไว้เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเรียนให้หนักขึ้นกว่าระดับ

ปกติ โดยบางครั้งจะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ทางโรงเรียนจะติดต่ออย่างใกล้ชิด
กับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เพื่อปรับระดับให้เข้ากับความต้องการของ
มหาวิทยาลัย อันจะทําให้โอกาสเข้าศึกษาต่อของนักเรียนมีสูงขึ้น

๒.๓.๒ วิชาต่างๆ ในระดับเตรียมอุดมศึกษา
 วิชาที่เรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษา แยกออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ วิชาเรียน
ร่วม (gymnasiegemensamma ämnen) และวิชาเลือก
 นักเรียนที่มีภาษาอื่น ที่ไม่ใช่ภาษาสวีเดนเป็นภาษาแม่ ภายใต้เง่ือนไขบางอย่าง มี
สิทธิได้รับการสอนในวิชาภาษาแม่ของตน เหมือนกับนักเรียนในชั้นประถมศึกษา

๒.๓.๓ วิธียื่นใบสมัครเข้าเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษา

 ระยะเวลาของการส่งใบสมัคร สําหรับการศึกษาที่จะเริ่มในภาคฤดูใบไม้ร่วง ส่วน
ใหญ่จะหมดเขตประมาณวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ และปีการศึกษาจะเริ่มในเดือนสิงหาคม และ
สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน
 สภามณฑล หรือสภาเทศบาล จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทําการพิจารณาใบ
สมัครเข้าเรียนนี้  หน่วยงานที่ทําการพิจารณาใบสมัครนี้ จะเป็นหน่วยงานรวมของหลาย ๆ
เทศบาล หรือเป็นหน่วยงานรวมสําหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งการศึกษา
สําหรับผู้ใหญ่ในระดับเตรียมอุดมศึกษาด้วย
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หมายเหตุ
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของเอกชน ก็จะใช้เงื่อนไขในการรับเข้าเรียน

เหมือนกับโรงเรียนของเทศบาล

๒.๓.๔ คุณสมบัติที่ต้องมีเพื่อเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
(behörighet till gymnasieskolan)

 ตามแผนการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาแผนใหม่ ที่มีผลตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดู
ใบไม้ร่วง ค.ศ.๒๐๑๑ เป็นต้นไป ได้มีการกําหนดคุณสมบัติดังกล่าวให้เข้มงวดขึ้น โดยระบุ
เพิ่มเอาไว้ว่า นักเรียนจะต้องผ่านด้วยคะแนนอย่างน้อยในระดับต่ําสุด ในวิชาภาษาสวีเดน 
หรือวิชาภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร ์ รวมทั้งวิชา
อื่นๆ อีกอย่างน้อยเก้าวิชา จึงจะมีสิทธิเข้าเรียนในโปรแกรมต่างๆ ที่เป็นโปรแกรมเตรียม
ตัวเพื่อการศึกษาต่อในวิทยาลัย  และสําหรับการที่จะเข้าเรียนในโปรแกรมสายอาชีพนั้น 
นักเรียนจะต้องสอบผ่านวิชา ภาษาสวีเดน หรือวิชาภาษาสวีเดนเป็นภาษาที่สอง วิชาภาษา
อังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งวิชาอื่น  ๆอีกอย่างน้อยห้าวิชา  ถ้าที่เรียนที่มีไว้ให้นั้น
มีจํานวนน้อยกว่าจํานวนผู้สมัคร ก็จะใช้คะแนนที่สอบผ่านเป็นตัวตัดสิน

หมายเหตุ
ในการศึกษาบางโปรแกรมอาจมีการกําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้

๒.๓.๕ ปีการศึกษา (läsår) 
 เช่นเดียวกับในระดับชั้นประถม 

๒.๓.๖ การให้คะแนนผลการเรียน (betyg)
 แผนการศึกษาอันใหม่ได้ยกเลิกระดับผลการเรียนแบบเก่า คือ

  MVG = ดีมาก  VG = ดี  G = ผ่าน
  IG = ตก

 มาเป็นระดับผลการเรียนแบบใหม่ คือ 
  A  B  C  D  E คือ ผ่าน
  F คือ ไม่ผ่าน

 ทุกหลักสูตรจะมีการระบุผลการศึกษา (betygsättning) ในระดับต่าง  ๆ คือ A, B, 
C, D, E และ F  การที่จะถือว่าได้มีการศึกษาจบตามหลักสูตรนั้น นักเรียนจะต้องมีคะแนน
ทั้งหมดเท่ากับ ๒,๕๐๐ คะแนน ในระดับ A, B, C, D, E และ F โดยวิชาที่ได้ระดับ F นั้น
รวมแล้วจะต้องไม่เกิน ๒๐๐ คะแนน
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 คะแนนที่ได้รับจากการศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษานี ้ นอกจากจะนําไปใช้เพื่อ
การสมัครงานแล้ว ยังนําไปใช้เพื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย  นักเรียน
มีโอกาสที่จะปรับผลการเรียนของตนได้ โดยการทดสอบความรู้ของตนใหม่จากการเข้ารับ
การทดสอบที่เรียกว่า “högskoleprov” (ดูหัวข้อ “๒.๔.๕.๒”)

๒.๓.๗ ประกาศนียบัตรเตรียมอุดมศึกษา (gymnasieexamen)
 เมื่อเรียนจบในหลักสูตรระดับเตรียมอุดมศึกษาแล้ว นักเรียนจะได้รับประกาศนีย-
บัตรที่เรียกเป็นภาษาสวีเดนว่า “studentexamen” ซึ่งแบ่งได้ออกเป็นสองชนิด ขึ้นอยู่ว่า
เรียนจบในหลักสูตรไหน อันได้แก ่ หลักสูตรเตรียมตัวเพื่ออาชีพ หรือว่าหลักสูตรเตรียมตัว
เพื่อศึกษาต่อ  

๒.๓.๘ สิทธิประโยชน์ของนักเรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษา

 เมื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สิ่งที่นักเรียนจะได้รับก็คือ ...
★ ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน และเทศบาลส่วนมากก็จะจัดอาหารกลางวันให้

ฟรีด้วย
★ กฎหมายเกี่ยวกับโรงเรียนระบุเอาไว้ว่า นักเรียนในโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษานี้ จะต้องได้รับหนังสือเรียน เครื่องเขียน เครื่องมือ และ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการเรียนฟรี แต่อย่างไรก็ตาม ยังเปิด
โอกาสให้เทศบาลเป็นผู้กําหนดว่า นักเรียนจะต้องจัดหาเครื่องอุปกรณ์
อะไรมาเองบ้าง

★ การดูแลรักษาสุขภาพฟรี
★ ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษา (studiestöd) ในรูปของเงินช่วยเหลือ

การศึกษา (studiehjälp) และบางเง่ือนไข สามารถได้รับเงินกู้เพื่อการ
ศึกษา (studiemedel) ด้วย

★ ได้รับเงินช่วยเหลือค่าเดินทางประจําวัน (reseersättning) ถ้าโรงเรียน
ตั้งอยู่ห่างบ้านอย่างน้อยเป็นระยะทาง ๖ กิโลเมตร

★ เงินช่วยค่าที่พัก (inackorderingsstöd)  จ่ายให้นักเรียนที่ต้องไปเรียน
ในโรงเรียน (เทศบาล) ที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลที่ตนพักอาศัยอยู่ 
(เทศบาลในเขตของตนเป็นผู้จ่าย)

★ การประกันภัยสําหรับนักเรียน (försäkringar för elever) เทศบาล
ส่วนใหญ่ จะทําประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนของเทศบาล ซึ่งส่วน
ใหญ่จะคุ้มครองเฉพาะวันที่ไปโรงเรียน และคุ้มครองการเดินทาง
ระหว่างบ้านไปโรงเรียนเท่านั้น
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๒.๓.๙ อื่นๆ

 ๒.๓.๙.๑ นักเรียนที่จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ 
  (Elever i behov av särskilt stöd)

นักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ หรือที่มี
เหตุผลอย่างอื่นที่จะสามารถทําให้ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ ทางโรงเรียนจะจัดทํา
เป็นโปรแกรมการสนับสนุนร่วมกับนักเรียน และผู้มีอํานาจปกครองให้แก่นักเรียนดัง
กล่าว 

 ๒.๓.๙.๒ การแนะนําเรื่องการเรียน และอาชีพ (Studie- och yrkesvägledning)
โรงเรียนจะมีบริการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียน และอาชีพ โดยมี

เจ้าหน้าที่แนะนําพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต 
เจ้าหน้าที่แนะนํานี้อาจเป็นครูประจําชั้น ครูพี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน โดยอยู่ใน
ความรับผิดชอบของครูใหญ่

ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่่วง ค.ศ.๒๐๑๑ เป็นต้นมา กฎหมายกําหนด
ไว้ว่า นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับบริการด้านนี้จากเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ ก่อน
การตัดสินใจเลือกสายการศึกษา 

๒.๔ การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (högskoleutbilding)  
 เมื่อเรียนจบการศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาแล้ว ถ้าต้องการศึกษาต่อ ก็
สามารถเข้าศึกษาต่อได้ที ่ วิทยาลัย (högskolor) หรือมหาวิทยาลัย (universitet) 
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในประเทศสวีเดนส่วนใหญ่ยังเป็นของรัฐอยู่

 ชื่อและที่อยู่ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยสามารถดูได้จากเว็บไซด์ 
www.studera.nu

๒.๔.๑ เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา-และอาชีพ 
(studie-och yrkesvägledning)

 มหาวิทยาลัย  และวิทยาลัย จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยแนะนําเรื่องแผนการศึกษา 
โปรแกรมการศึกษา และเรื่องอาชีพ ให้กับนักศึกษา รวมทั้งเรื่องเงินเพื่อการศึกษาด้วย 

๒.๔.๒ ระดับและปริญญาสายต่างๆ ของอุดมศึกษา 
(högskoleexamen nivåindelning)

 การศึกษาระดับปริญญา แบ่งออกเป็นสองสาย คือ สายทั่วไป และสายอาชีพ  และ
ในแต่ละสายแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน (grundnivå) ระดับสูง (avancerad 
nivå) และระดับการวิจัย (forskarnivå)



  -คู่มือคนไทยในสวีเดน-  
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